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Mitt møte med helse- og sosialt arbeid…! 

 

Det blir fint å få jobbe med  

mennesker! 

 
 

 

 



Sjokket..! 

• Sjikane og krenkelser 

• Skremmende/truende væremåte 

• Trusler om vold 

• Trusler om selvmord 

• Selvmord 

• Vold 

• Selvskading 

• Grusomme fortellinger fra livet 

 

 



Hei Ole, lenge siden nå! Hvordan har du det med jobben din? 
 
 
Vet du, det er ikke så bra. Jeg går på jobb og er ofte redd. Her om dagen var 
det en kollega som ble slått og sparket. Det er ganske mye vold. Og vi har 
pasienter som driver med alvorlig selvskading, og jeg har jo egentlig lyst å 
riste dem! Det er også noen som truer med selvmord hele tiden. Jeg føler 
meg så maktesløs. Det går sikkerlig inn på meg! Får ikke sove om nettene, og 
har stort sett vondt i magen og hodepine hele tiden. Jeg er blitt en kaldere 
og sintere person, med ganske kort lunte. Vi krangler også mye hjemme om 
dagen. Det er meg, jeg vet jo det, og jobben da. Så jobben min påvirker 
privatlivet mitt ganske mye. Jeg har det i grunnen ganske jævlig med jobben 
min. 



Flinkhetsidealet er sterk (flinkhet er å ikke reagere?) 

 

Et godt råd som ofte gis: «Ikke ta med jobben hjem”.  

Som om vi har en fysisk dør i oss selv vi kan lukke, og som skaper et tett 
skott mellom meg på jobb og meg hjemme 

 

• Profesjonell avstand v.s profesjonell nærhet 
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Hvorfor reagerer du? 

 

Empati 

 

Medfølelse 

 

Motoverføring – de følelser, tanker og handlinger den andre vekker i 
meg, bevisste og ubevisste  

 



Medfølelse - compassion 

Empati; et tveegget sverd 
 

”The capacity for compassion and empathy seems to be at the core of 
our ability to do the work, and at the core of our ability to be wounded 
at work” (Figley 1995) 



Når noe har gått galt – og kan gå galt igjen… 



Noen typer belastninger 

• Utslitt 

• Utbrent 

• Sekundærtraumatisert 

• Traumatisert – når vi blir direkte utsatt 



Risikofaktorer 

• Hører historier om vold og overgrep 
• Arbeider med mennesker som oppfører seg krenkende i møte med deg 
• Oppgaven din innebærer empatisk nærvær til klientens smertefulle historie 
• Bevitne traumatiske hendelser 
• Arbeide selvstendig uten veiledning 
• Arbeide med mennesker som viser lite tegn til endring 
• Ha en tilbakevende følelse av egen utilstrekkelighet når klienten ber om 

hjelp 
• Du synes ikke du når opp til standarden, egne krav til arbeidet 

     
(Marius Råkil. forelesning Narvik 2017) 



Vi må forvente å reagere 

• I hvilken grad forstår vi og ser sammenhengen i våre egne reaksjoner? 

• I hvilken grad setter vi inn tiltak for å mestre reaksjonene på en god 
måte? 

 

 

Spørsmålet er ikke om vi blir påvirket, men hvordan og hva vi gjør med 
det 

 

(Marius Råkil, Narvik 2017) 



Tredelt ansvar 

1. Dette handler om arbeidsmiljøet og er dermed et lederansvar 
• Et faglig tema 
• Spørsmål om personalivaretakelse 
• Et arbeidsmiljøspørsmål 

 
2. Vi er kolleger og i en så krevende jobb har alle ansvar for hverandre 

 
3. Hver enkelt har et ansvar for seg selv 
‐ legge merke til 
‐ si i fra om 
‐ egenomsorg 



Beskyttelse 

• Strukturer for ivaretagelse (HMS-strukturer) 

•Bygg kultur for kollegastøtte (generelt psyko-sosialt 
arbeidsmiljø) 

•Veiledning (fag) 

•Utvikle din evne til å mentalisere 

• Selvivaretagelse (ta også ansvar for din helse) 

• Leirbål 
 



 
Gruppeoppgave ‐ egen mestring 
 
Leirbålet (Per Isdal) 

 

• Hvor i jobben har jeg mitt leirbål 

 

• Hva gjør du i ditt arbeide og i ditt privatliv som er med på å beskytte 
deg mot utbrenthet og sekundærtraumatisering? 

• Hva er din kilde til energi og krefter? 

• Hva kan min arbeidsplass gjøre for å skape rom for et leirbål (vær 
konkret) 
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 Oppfølging og etterarbeid etter vold 

 



Ole Greger Lillevik 

• Mindre alvorlige hendelser: 
 Dette er hendelser som ikke har ført til fysiske skader eller rokker ved 

grunnleggende trygghet. Ordinær enkel konflikthåndtering der og da er 
tilstrekkelig. Oppfølgingen har en pedagogisk og forebyggende hensikt 

 

• Alvorlige hendelser: 
 Hendelsen har ført til, eller kunne ha ført til mindre skader. Det kan 

forventes noen psykiske etterreaksjoner. Situasjonen kan kreve oppfølging 
av involverte, både umiddelbart etter hendelsen og en tid framover 

 

• Svært alvorlige hendelser: 
 Hendelsen har ført til, eller kunne ha ført til alvorlig skade eller død. Det 

forventes psykiske etterreaksjoner. Situasjonen krever oppfølging, både 
umiddelbart etter hendelsen og en tid framover 
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Oppfølging av utsatt og andre ansatte 

 
Samme dag 

• psykologisk førstehjelp 

• samling av kollegiet 

Første uke 
• Støttesamtaler med ansatte 

• psykologisk debrifing 

De kommende uke og måneder 
• langsiktige individuelle tiltak 

• kollegastøtte 
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Administrative oppgaver etter voldsepisoder 

 
• Rutiner for registrering og melding 

• Rutiner for oppfølging av den ansatte 

• Dokumentasjon etter bruk av tvang 

• Vurder politianmeldelse 

• Melding av skade (NAV/Forsikringsselskap) 

• Håndtering av media 

 

 




